
 

 

 

 

Medlemsbrev 7 – april 2018 

 

OK 18 – stilhed før storm! 

Der er ualmindelig tyst i øjeblikket, dog ved vi, at forligskvinden har indbudt forhandlere på det kommunale 

område til forhandling i dag og på regionernes område torsdag. Men sikkert er det, at vores arbejdsgivere 

på alle områder har varslet lockout med virkning fra 28. april. 

Der er dog fortsat håb om, at forhandlingerne i forligsinstitutionen vil føre til en aftale, og der er også mu-

lighed for at konflikten udsættes med yderligere 14 dage. Men det kan også være, at forligskvinden medde-

ler, at hun ikke kan se nogen mulighed for aftale, og så er konflikten en realitet 5 dage efter sammenbrud-

det. 

Vi er overbeviste om, at konflikten ikke vil få indflydelse på jeres samarbejde på lærerværelset, men det er 

en ubehagelig situation vores arbejdsgiver har bragt os i. Medlemmer, der er omfattet af konflikten, må 

have forståelse for, at PPR, tjenestemandsansatte og lærere, der underviser i specialklasser, ikke lockoutes, 

og at de skal passe deres arbejde. De lockoutede medlemmer må derfor ikke lægge hindringer i vejen for, 

at PPR’s medarbejdere, tjenestemænd og specialklasselærere kan udføre deres arbejde, og omvendt må de 

arbejdende ikke medvirke til at svække virkningen af en konflikt ved at tage konfliktramt arbejde. 

Hvis den varslede lockout bliver en realitet, skal du som arbejdende, fortsat passe dit arbejde. Der er dog en 

række forhold, vi gerne vil gøre dig opmærksom på: 

 Du skal varetage den samme undervisning (samme fag og samme klasse), som du plejer ifølge dit ske-

ma. Du skal varetage de tilsyn, som du plejer. (Gang og gårdvagter) 

 Du må ikke påtage dig konfliktramt arbejde, da det vil svække konfliktens lovlige formål. Konfliktramt 

arbejde er undervisning / vagter / møder som lærere, der er i konflikt, normalt varetager. Du har krav 

på at blive holdt neutral under konflikten 

 Din undervisning kan som udgangspunkt ikke omlægges til tilsyn andre steder. 

 Har du rådighedstimer på dit skema, kan du undervise i disse timer, men ikke være vikar for de lockou-

tede. 

 Ligesom der ikke kan ændres i arbejdsopgaverne, kan arbejdsgiverne ikke inddrage planlagt lovligt fra-

vær. 

 



 

 

Aktiviteter 

Kredsen arrangerer, sammen med de øvrige organisationer, forskellige aktiviteter, som I alle er velkommen 

til at deltage i. For at lægge maksimalt pres på vores arbejdsgivere er en del af disse aktiviteter planlagt i 

perioden op til, konflikten starter. Indtil videre er aktiviteterne planlagt til at foregå i Aalborg, og I kan følge 

med på DlfInSite og på vores Facebookside, Midtvendsyssel Lærerkreds – kreds 150, hvor der løbende bli-

ver reklameret for aktiviteterne. 

Det næste store arrangement afholdes i aften, hvor der er fakkeloptog fra henholdsvis Haraldslund, Øster-

port (FOA’s lokaler) og Nørresundby Torv. Herefter bevæger vi os til Kildeparken. Der er allerede nu plan-

lagt et arrangement mere i Aalborg den 16. april kl. 17 – 19.  

Vi har også planlagt aktiviteter i Brønderslev og Jammerbugt Kommune, henholdsvis den 25. og den 26. 

april, hvor der holdes byrådsmøder. Det hører I om senere, men begivenheden er allerede på vore Face-

bookside.  

Vel mødt! 

 

 

 

 

 

 


